Algemene verkoop- , leverings- en betalingsvoorwaarden.

* Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen , aanvaardingen, uitvoeringen en
overeenkomsten , tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
* Onder Parc Hekwerken wordt verstaan: de ingehuurde-, verkopende en leverende partij die
opdrachten uitvoert voor opdrachtgever.
* Onder opdrachtgever wordt verstaan: Opdrachtgevende partij in wiens opdracht of voor
wiens rekening een overeenkomst van levering van zaken en uitvoeren van diensten wordt
aangegaan.
1) Alle offertes van Parc Hekwerken vinden plaats onder de toepasselijk-verklaring van deze algemene
voorwaarden.
2) De offertes van Parc Hekwerken zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens waaronder
de gebiedsinformatie aangaande ondergrondse netten (WION) en klick-bescheiden die Parc Hekwerken voor
juist mag aannemen. Eventueel benodigde klick-bescheiden zijn voor kosten van de opdrachtgever en dienen ten
tijde van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
3) Een overeenkomst van levering en/of plaatsing komt alleen tot stand na een schriftelijke akkoordverklaring
van opdrachtgever, per fax, post of mail. Bij akkoordverklaring van opdrachtgever geeft deze aan deze algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd en voorzover deze niet toereikend zijn is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
4) Parc Hekwerken is gerechtigd de leveringen en/of plaatsingen geheel of gedeeltelijk door derden te laten
uitvoeren en of in te huren.
5) Indien door overmacht de leveringen en/of plaatsingen niet kunnen plaatsvinden worden de leveringen en/of
plaatsingen opgeschort. De overeenkomst kan niet worden ontbonden. Voor plaatsing en/of levering wordt een
nieuwe datum/termijn afgesproken. Parc Hekwerken is in geval van overmacht nimmer aansprakelijk voor
eventuele kosten en/of schadevergoeding.
6) Alvorens Parc Hekwerken werkzaamheden verricht dient opdrachtgever zorg te dragen voor een
werkomgeving die aan de volgende voorwaarden dient te voldoen; de werkplek dient veilig te zijn, de werkplek
dient vrij te zijn van verhardingen, bestratingen, boomstronken, wortels , funderingen. De werkplekomgeving
dient vrij toegankelijk te zijn zodat Parc Hekwerken de goederen kan lossen in de onmiddellijke nabijheid van de
werkplek. De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten, gederfde winst en schade(s), eventueel meerwerk
komt voor rekening van opdrachtgever . Tevens is Parc Hekwerken gerechtigd de werkzaamheden te weigeren
en/of op te schorten. Opdrachtgever zorgt voor horizontaal te plaatsen erfafscheidingen voor een egale
ondergrond. Bij niet geegaliseerde tereinen /werkplekken / ondergronden wordt de erfafscheiding niet waterpas
geplaatst doch met het terrein/werkplek meegezet.
7) De opdrachtgever wordt geacht de hoogte, hoek- en eindpunten te bepalen en aan te geven, rekening
houdende met evt riolen, leidingen , kabels ed (zie ook art 2).
8) Na akkoord van de offerte van de te leveren goederen en uit te voeren werkzaamheden is opdrachtgever
verplicht de goederen af te nemen. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke, dan heeft Parc Hekwerken
het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst de betaling van de
overeengekomen offerte-prijs direct op te eisen.
8) Alle prijzen zijn gerelateerd en gebaseerd ten tijde van het akkoord van offerte. Wijziging van inkoopprijzen,
belastingen, en heffingen worden door Parc Hekwerken aan opdrachtgever tijdig gemeld, uiterlijk voor levering
en/of plaatsing.
9) Het recht van opdrachtgever om eventuele vorderingen op Parc Hekwerken te verrekenen wordt nadrukkelijk
uitgesloten.
10) Indien als gevolg van wijzigingen in de opdracht of meerwerk, de uitvoeringskosten stijgen is Parc
Hekwerken gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
11) Parc Hekwerken is nooit verplicht tot vergoeding van middelijke of onmiddelijke schades , evt veroorzaakt
door storm of ontstaan door gebreken van geleverde goederen. Garantieverplichting is in zulke gevallen de enige
schadevergoeding, een andere vorm van schadevergoeding wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12) Wanneer Parc Hekwerken door overmacht niet tot levering van materialen kan overgaan , heeft zij het recht
om de afgesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat Parc Hekwerken gehouden zal zijn aan welke vorm van
schadevergoeding dan ook.

